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  ٢٠١٠الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١٠يوليه / متوز٢٢ -يونيه / حزيران٢٨نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٢البند 
تنفيذ األهداف  : االستعراض الوزاري السنوي  

ــق     ــا يتعل ــاً فيم ــا دولي ــق عليه وااللتزامــات املتف
      باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

، وهـي   االحتاد الدويل لرابطة أُسر املفقـودين يف الرتاعـات املـسلحة          مقدم من   بيان      
  منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

    
 مـن قـرار اجمللـس       ٣١ و   ٣٠تلقَّى األمني العام البيان التايل الذي يوزع وفقاً للفقـرتني             

  .١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي 

 
  

  *  E/2010/100.  
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  انبي    
    

احلرب هي ذروة األزمة، وبعد انتهاء الرتاع، تعاين مجيع اُألسر مـن املـصاعب، ولكـن           
اُألسر اليت فقدت أفراداً بسبب احلرب، وخاصة الذكور الذين ُيعتربون مـورد رزق هلـا، تعـاين                  

  .من مصاعب أكثر
فـاملرأة تتعـرض للـضرب      . وأثناء احلرب تكون املرأة ضحية عنـف مباشـر وغـري مباشـر              

واالغتصاب وُترغم على مشاهدة أطفاهلا وهم ُيذحبون أمامها، بينما تواجـه هتديـدات مـستمرة               
  .بذبح بقية أفراد أُسرهتا إذا مل تكن متعاونة

 ،تعـاين فهي  .  بالنسبة للمرأة  وسواء كان العنف مباشراً أو غري مباشر، فإن األثر واحد           
دة ومـسلوبة اإلرادة وعنـدما تـشعر        وتفقد اعتزازهـا بنفـسها عنـدما تـشعر بأهنـا أصـبحت وحيـ              

ــإن أحزاهنــا        بالعــار ممــا  ــراد أُســرهتا بــسبب احلــرب، ف ــدما تفقــد عــدداً مــن أف حــدث هلــا، وعن
وهي يف الواقـع ُتحـرم مـن        . واآلن، تصبح هذه املرأة املستضعفة مسؤولة عن أُسرهتا       . تتضاعف

ور جديد بـال خـربة أو       مصدر راحتها، أي من دورها التقليدي يف اُألسرة، وجتد نفسها أمام د           
  .تدريب أو دعم من اجملتمع

ــا     ــا مل ميـــت، وإمنـ ــراً ألن زوجهـ ــَد”ونظـ ــاة، وبـــدوهنا   “فُِقـ ــهادة وفـ ــه شـ ، فليـــست لـ
وال ميكنـها الوصـول إىل      .  يعول أُسـرهتا   لتستطيع املرأة أن تتزوج مرة أخرى ليصبح هلا رج         ال

 أن تـرث األرض، وغالبـاً مـا تتـرك     حساباهتا املصرفية لتـوفري الـضروريات ُألسـرهتا، وال ميكنـها       
وبدون تدريب، ال تستطيع املرأة أن تعمل لتـوفري ُسـُبل           . بيتها الوحيد الذي عايشته مع أطفاهلا     

  .العيش ُألسرهتا
وتشكل منظمتنا، وهو االحتاد الدويل لرابطات أُسـر املفقـودين يف الرتاعـات املـسلحة،                 

ي تتعلم املرأة االعتماد على نفسها، وتركز علـى         رابطات أُسرية لتنفيذ برامج لتمكني اُألسر ك      
وقد نفذنا بنجاح مشاريع مبتكرة للتصدي ملفاهيم جديـدة حلقـوق ومـسؤوليات             . دعم أُسرهتا 

. اُألسرة ككل وأمهيـة متكـني املـرأة للقيـام بـأدوار جديـدة عنـدما تـتغري القـوى احملركـة لُألسـرة                       
اليت تنجو من احلرب ال تتوفر هلا نفس القوى احملركـة الـيت كانـت لـديها قبـل احلـرب،                     فاُألسر  

  .لرتاعات املسلحةلولذا فإهنا تصبح من الضحايا الصامتني 
وتسمح براجمنا للمـرأة بـأن تعبِّـر عـن شـعورها بالـضعف بطريقـة بنَّـاءة، وبـأن تـداوي                        

ا الالزمـة للتعامـل مـع املـسؤوليات اجلديـدة           آالمها ومعاناهتا بينمـا تـبين ثقتـها وتعتـرف مبهاراهتـ           
فهي تتخلـى عـن شخـصية الـضحية الـيت حتتـاج إىل احلمايـة، ويـتم متكينـها                    . امللقاة على عاتقها  

  .لتصبح شريكة نشطة وواثقة من نفسها يف أُسرهتا وجمتمعها ككل
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ليـه  وكما جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، تعد اُألسرة األسـاس الـذي يقـوم ع                 
فيجب معاملـة اُألسـرة ككـل       . وال تستطيع اُألسرة أن تستعيد استقرارها بصورة جمزأة       . اجملتمع

بوصـفها احملـور األساسـي يف       “ حـدة اُألسـرة   و”وتتركـز براجمنـا علـى       . لكي تنجح يف تطورهـا    
عـن طريـق   إال ميكـن فقـط حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            ال  أنـه   ونعتقـد أن    . عملية اإلنعاش 

  .واة اُألسرة كوحدةمدا
ــدة          ــادرات ومقترحــات العمــل اجلدي ــرف املب ــب املؤســسة بكــل تواضــع أن تعت وتطال

ــها كوحــدة، ووضــع       ــاحلقوق األساســية لُألســرة وبأمهيت ــصادي واالجتمــاعي ب للمجلــس االقت
سياسات مبتكـرة تراعـي االعتبـارات اجلنـسانية مـن أجـل املـرأة الـيت ُتـرغم علـى القيـام بـأدوار                         

  .دة بسبب فقدان أفراد من أُسرهتا يف الرتاعات املسلحةأُسرية جدي
  


